
قیصریات العودة عنایة مركزة والدة الشفاء عیادة السویدي الوكالة حمل خطر مجمع الشفاء الطبي قیصریات مجمع ناصر عیادة رفح الوكالة جمعیاتعیادة جبالیا الوكالة 
2.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.2018

أمینة نشأت شكري ابو عمیرةأیة رمضان موسى الشیخازھار اسامھ أحمد درویشاعتزاز ابراھیم حسن حمدانایھ عبد الكریم جمعھ ابو سنیمھاالء صالح أحمد ابو ھاشماسیل شحده أحمد ناصرأماني أحمد سالم السواركھ
امنھ حسن سالمھ فرجزھراء سمعان سعید عطا اهللاسراء نافذ محمد سمورتسنیم عادل محمد عقلنور محمد عبد الھادياماني فضل شحدة عقلةدینا نضال محمد أبو زایدهانغام عاطف أحمد شاھین
حنین أحمد محمد حمدسارة عبدالكریم صبحي قوتھاسراء ھاني فتحي شریردیانا وائل خلیل القصاصیھصباح الجدیليامنة خالد محمد النجیليربا جمیل عبد الكریم مسعودایھ سفیان محمد الحداد
لمى فؤاد محمد القوقالیندا جھاد سعدي دلولافنان ناھض عاشور صبرهروال ایاد حمدي ابو العطاارزاق یوسف فیاض تغرید تیسیر عطا جودةرنا علي محمد خلیللیلى ابراھیم النواصره

نداء رامي محمود ابو ریامرام ماھر زھیر البرحنان عبد الحمید  حمدانشیماء أحمد عبد الكریم قویدرنور سامي  الفقعاويسندس أحمد  ابو حمیدریھام معین لطفي عودهلینا أحمد عبد الھادي عابد
نھاوند محمد سالمھ سلیمنور محمد حامد النونودیمھ تیسیر  ابو حسنینصباح رامي رفیق طافشنور ایاد حسن الشریفدعاء عبد الرحمن  القططيشیماء مروان محمد سلیمانمریم أحمد حسین الكحلوت
یمنى اسماعیل أحمد النجارنورة أیمن بشیر عجورصفاء منذر عبد الحمید زینوندى منصور ابو عویضھند محمد أبو عكردینا یاسر فتحي النحالمروه محمد  السیالويمریم اسامھ علي سرحان
مرام محمد زقوتھبھ اسماعیل خالد صیاملورا أكرم حمدان بلبلنور نعیم عبد الكریم بخیترواء زاھر أبو محسنلینا محمد زوید الشاعرمریم نعمان امین خضرمریم اسامھ علي یاسین

أمل عمر خمیس جابرمها محمد لبد نورة سعید سالم الماللحةصفاء عبد المالك القاضيھدیل نافز محمد سحویل
أ. أسماء أبو الجدیانأ. دعاء أبو خدیجةأ. ایناس الخضريأ. فداء مصلحأ. كفا أبو مصطفىأ. صابرین أبو نصیرةأ. محمد الناجيأ. رحمة الشاویش
جمعیاتعیادة السویدي الوكالة جمعیاتجمعیاتعیادة خانیونس الوكالة والدة (أ) مجمع ناصر عیادة جبالیا الوكالة قیصریات العودة 

30.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.2018
أمینة نشأت شكري ابو عمیرةأیة رمضان موسى الشیخازھار اسامھ أحمد درویشاعتزاز ابراھیم حسن حمدانایھ عبد الكریم جمعھ ابو سنیمھاالء صالح أحمد ابو ھاشماسیل شحده أحمد ناصرأماني أحمد سالم السواركھ
امنھ حسن سالمھ فرجزھراء سمعان  عطا اهللاسراء نافذ محمد سمورتسنیم عادل محمد عقلنور محمد عبد الھادياماني فضل شحدة عقلةدینا نضال محمد أبو زایدهانغام عاطف أحمد شاھین
حنین أحمد محمد حمدسارة عبدالكریم  قوتھاسراء ھاني فتحي شریردیانا وائل خلیل القصاصیھصباح الجدیليامنة خالد محمد النجیليربا جمیل عبد الكریم مسعودایھ سفیان محمد الحداد
لمى فؤاد محمد القوقالیندا جھاد سعدي دلولافنان ناھض عاشور صبرهروال ایاد حمدي ابو العطاارزاق یوسف فیاض تغرید تیسیر عطا جودةرنا علي محمد خلیللیلى ابراھیم  النواصره

نداء رامي محمود ابو ریامرام ماھر زھیر البرحنان عبد الحمید  حمدانشیماء أحمد عبد الكریم قویدرنور سامي  الفقعاويسندس أحمد  ابو حمیدریھام معین لطفي عودهلینا أحمد عبد الھادي عابد
نھاوند محمد سالمھ سلیمنور محمد حامد النونودیمھ تیسیر  ابو حسنینصباح رامي رفیق طافشنور ایاد حسن الشریفدعاء عبد الرحمن  القططيشیماء مروان محمد سلیمانمریم أحمد حسین الكحلوت
یمنى اسماعیل أحمد النجارنورة أیمن بشیر عجورصفاء منذر عبد الحمید زینوندى منصور ابو عویضھند محمد أبو عكر دینا یاسر فتحي النحالمروه محمد  السیالويمریم اسامھ علي سرحان
مرام محمد زقوتھبھ اسماعیل خالد صیاملورا أكرم حمدان بلبلنور نعیم عبد الكریم بخیترواء زاھر أبو محسنلینا محمد زوید الشاعرمریم نعمان امین خضرمریم اسامھ علي یاسین

أمل عمر خمیس جابرمها محمد لبد نورة سعید سالم الماللحةصفاء عبد المالك القاضيھدیل نافز محمد سحویلسوزان سمیر البع (فقط)
أ. محمد الناجيأ. ایناس الخضريأ. محمد الناجيأ. محمد الناجيأ. دعاء عویضةأ. كفا أبو مصطفىأ. رحمة الشاویشأ. أسماء أبو الجدیان

عیادة الشاطئ الوكالة جمعیاتحمل خطر مجمع الشفاء الطبي عیادة الصفطاوي الوكالة جمعیاتجمعیاتقیصریات العودة جمعیات
27.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.2018

أمینة نشأت شكري ابو عمیرةأیة رمضان موسى الشیخازھار اسامھ أحمد درویشاعتزاز ابراھیم حسن حمدانایھ عبد الكریم جمعھ ابو سنیمھاالء صالح أحمد ابو ھاشماسیل شحده أحمد ناصرأماني أحمد سالم السواركھ
امنھ حسن سالمھ فرجزھراء سمعان سعید عطا اهللاسراء نافذ محمد سمورتسنیم عادل محمد عقلنور محمد عبد الھادياماني فضل شحدة عقلةدینا نضال محمد أبو زایدهانغام عاطف أحمد شاھین
حنین أحمد محمد حمدسارة عبدالكریم صبحي قوتھاسراء ھاني فتحي شریردیانا وائل خلیل القصاصیھصباح الجدیليامنة خالد محمد النجیليربا جمیل عبد الكریم مسعودایھ سفیان محمد الحداد
لمى فؤاد محمد القوقالیندا جھاد سعدي دلولافنان ناھض عاشور صبرهروال ایاد حمدي ابو العطاارزاق یوسف فیاض تغرید تیسیر عطا جودةرنا علي محمد خلیللیلى ابراھیم  النواصره

نداء رامي محمود ابو ریامرام ماھر زھیر البرحنان عبد الحمید  حمدانشیماء أحمد عبد الكریم قویدرنور سامي  الفقعاويسندس أحمد منصور ابو حمیدریھام معین لطفي عودهلینا أحمد عبد الھادي عابد
نھاوند محمد سالمھ سلیمنور محمد حامد النونودیمھ تیسیر شحده ابو حسنینصباح رامي رفیق طافشنور ایاد حسن الشریفدعاء عبد الرحمن  القططيشیماء مروان محمد سلیمانمریم أحمد حسین الكحلوت
یمنى اسماعیل أحمد النجارنورة أیمن بشیر عجورصفاء منذر عبد الحمید زینوندى منصور ابو عویضھند محمد أبو عكر دینا یاسر فتحي النحالمروه محمد  السیالويمریم اسامھ علي سرحان
مرام محمد زقوتھبھ اسماعیل خالد صیاملورا أكرم حمدان بلبلنور نعیم عبد الكریم بخیترواء زاھر أبو محسنلینا محمد زوید الشاعرمریم نعمان امین خضرمریم اسامھ علي یاسین

أمل عمر خمیس جابرمها محمد لبد نوره رشید سالم الماللحھصفاء عبد المالك القاضيھدیل نافز محمد سحویل
أ. رحمة الشاویشأ. محمد الناجيسأ. هاني الوحیديأ. محمد الناجيأ. محمد الناجيسأ. محمد الناجي

جدول طالب المستوى الرابع یومي الثالثاء واألربعاء - الفصل األول جدول طالب المستوى الرابع یومي الثالثاء واألربعاء - الفصل االول 2019/2018



عیادة شهداءجبالیا الحكومة جمعیاتعیادة النصیرات الوكالة والدة (2) - مجمع ناصر (ص)جمعیاتوالدة طبیعي- مجمع الشفاء (ص)جمعیاتجمعیات
2.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.2018
أحمد عارف أحمد شاھینایمان رفعت  فرج اهللایھ نعیم محمد عابدامل ناجي محمود ابو عاصيعال نصر اهللا فسیفسأنھار وائل عبد الستار حمودهإخالص إسماعیل أبو صفیھأیة حسین محمد الطناني
أحمد عطا حسین رضوانمروه مصطفى عبد الحزینحنین عبد الكریم ابو الكاسبراءه عزمي سعود قدیحامیره نبیل محمود الرقباثار أحمد یونس صبیحاریج عالءالدین الكحلوتایة احمد حسن الغریب

أحمد فایز عبد السالم عابدمي علي محمود ناجيخدیجھ أحمد حمد ابو ھویشلدانیھ سامي ابراھیم ابو طیرایمان نبیل سلیمان أبو بركھایة خالد عطا الكحلوتسحر عبد المالك الرضیعسماھر معین واصف عبد العزیز
سامي جالل محمد اشتیوينھا رائد أحمد ابو خاطرروان محمد عطیة صباحدوحا اسماعیل شحادة قدیحدعاء ابراھیم صالح الشحريایناس انیس فتحي عبد النبيصفاء زیاد جمعھ ابو عقلسوزان ریاض طلب كحیل

سلیم عصام سلیم مطرھند عماد حسین ابو عمرةسندس جمیل كامل المناعمھمدلین عمر  ابو مصطفىروان محمد عارف ابو عاصيدیانا وائل یحیى ابو خاطرصوفیا حماد  ابو جلھومیاسمین غازي كریم ابو عیسى
عبد الكریم عوض الداعورھمسة أبو دیاب عال جمال محمد درویشمرلین ایاد محمد مسعودعال عالم شحادة ابو جامعنور نضال خضر الدحنونھدى فرید محمد حمودةمھا مازن عبد ربھ ابو ركبھ

محمد رامز عبد الكریم قزاعرمي ن جيمروه ابراھیم محمود البریممروى اسماعیل أحمد الشوافھدیل أحمد محمود السحارروان محمد موسى الھسياسالم محمد سعید بظاظو 
إیمان أحمد غنیمندي احمد الهباش فداء فوزي الوادیة

أ. خالد عودةأ. محمد الناجيأ. أسامة عمادأ. إیمان زعربأ. محمد الناجيسأ. محمد الناجيأ. محمد الناجي
حضانة مستشفى النصرعیادة النصیرات الوكالة قیصریات مستشفى األقصىجمعیاتعیادة معن الوكالة جمعیاتعیادة الفاخورة الوكالة جبالیا حمل خطر مجمع الشفاء الطبي 

30.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.2018
أحمد عارف أحمد شاھینایمان رفعت  فرج اهللایھ نعیم محمد عابدامل ناجي محمود ابو عاصيعال نصر اهللا فسیفسأنھار وائل عبد الستار حمودهإخالص إسماعیل أبو صفیھأیة حسین محمد الطناني
أحمد عطا حسین رضوانمروه مصطفى عبد الحزینحنین عبد الكریم ابو الكاسبراءه عزمي سعود قدیحامیره نبیل محمود الرقباثار أحمد یونس صبیحاریج عالءالدین الكحلوتایة احمد حسن الغریب

أحمد فایز عبد السالم عابدمي علي محمود ناجيخدیجھ أحمد حمد ابو ھویشلدانیھ سامي ابراھیم ابو طیرایمان نبیل سلیمان أبو بركھایة خالد عطا الكحلوتسحر عبد المالك الرضیعسماھر معین واصف عبد العزیز
سامي جالل محمد اشتیوينھا رائد أحمد ابو خاطرروان محمد عطیة صباحدوحا اسماعیل شحادة قدیحدعاء ابراھیم صالح الشحريایناس انیس فتحي عبد النبيصفاء زیاد جمعھ ابو عقلسوزان ریاض طلب كحیل

سلیم عصام سلیم مطرھند عماد حسین ابو عمرةسندس جمیل كامل المناعمھمدلین عمر  ابو مصطفىروان محمد عارف ابو عاصيدیانا وائل یحیى ابو خاطرصوفیا حماد  ابو جلھومیاسمین غازي كریم ابو عیسى
عبد الكریم عوض الداعورھمسة أبو دیاب عال جمال محمد درویشمرلین ایاد محمد مسعودعال عالم شحادة ابو جامعنور نضال خضر الدحنونھدى فرید محمد حمودةنوره رشید سالم الماللحھ
محمد رامز عبد الكریم قزاعرمي ن جيمروه ابراھیم محمود البریممروى اسماعیل أحمد الشوافھدیل أحمد محمود السحارروان محمد موسى الھسيمھا مازن عبد ربھ ابو ركبھ
عماد محمد عبدهللا (حضانة فقط)إیمان أحمد غنیمندي احمد الهباش اسالم محمد سعید بظاظو 

فداء فوزي الوادیة
أ. طارق األستاذأ. أسامة عمادأ. هبه الصعیديأ. محمد الناجيأ. صابرین أبو نصیرةأ. محمد الناجيأ. عایدة أبو شحادةلیلى خالد العصار 

جمعیاتقیصریات مستشفى األقصىجمعیاتعیادة معن الوكالة عملیات والدة - مجمع ناصر (ص)عیادة الفاخورة الوكالة جبالیا عنایة مركزة والدة مجمع الشفاءعیادة السویدي الوكالة 
27.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.2018

أحمد عارف أحمد شاھینایمان رفعت  فرج اهللایھ نعیم محمد عابدامل ناجي محمود ابو عاصيعال نصر اهللا فسیفسأنھار وائل عبد الستار حمودهإخالص إسماعیل أبو صفیھأیة حسین محمد الطناني
أحمد عطا حسین رضوانمروه مصطفى عبد الحزینحنین عبد الكریم ابو الكاسبراءه عزمي سعود قدیحامیره نبیل محمود الرقباثار أحمد یونس صبیحاریج عالءالدین الكحلوتایة احمد حسن الغریب

أحمد فایز عبد السالم عابدمي علي محمود ناجيخدیجھ أحمد حمد ابو ھویشلدانیھ سامي ابراھیم ابو طیرایمان نبیل سلیمان أبو بركھایة خالد عطا الكحلوتسحر عبد المالك الرضیعسماھر معین واصف عبد العزیز
سامي جالل محمد اشتیوينھا رائد أحمد ابو خاطرروان محمد عطیة صباحدوحا اسماعیل شحادة قدیحدعاء ابراھیم صالح الشحريایناس انیس فتحي عبد النبيصفاء زیاد جمعھ ابو عقلسوزان ریاض طلب كحیل

سلیم عصام سلیم مطرھند عماد حسین ابو عمرةسندس جمیل كامل المناعمھمدلین عمر  ابو مصطفىروان محمد عارف ابو عاصيدیانا وائل یحیى ابو خاطرصوفیا حماد  ابو جلھومیاسمین غازي كریم ابو عیسى
عبد الكریم عوض الداعورھمسة أبو دیاب عال جمال محمد درویشمرلین ایاد محمد مسعودعال عالم شحادة ابو جامعنور نضال خضر الدحنونھدى فرید محمد حمودةنوره رشید سالم الماللحھ
محمد رامز عبد الكریم قزاعرمي ن جيمروه ابراھیم محمود البریممروى اسماعیل أحمد الشوافھدیل أحمد محمود السحارروان محمد موسى الھسيمھا مازن عبد ربھ ابو ركبھ
إیمان أحمد غنیمندي احمد الهباش اسالم محمد سعید بظاظو 

فداء فوزي الوادیة
أ. محمد الناجيأ. هبة الصعیديأ. محمد الناجيأ. صابرین أبو نصیرةأ. كفا أبو مصطفىأ. عایدة أبو شحادةأ. دعاء أبو خدیجةأ. ایناس الخضري

جدول طالب المستوى الرابع یومي الثالثاء واألربعاء - الفصل األول 2019/2018الفصل األول 2019/2018



مركز شهداء خانیونس الحكوميعیادة الصبرة الوكالة جمعیاتجمعیاتعیادة الصفطاوي الوكالة حضانة مجمع ناصرحضانة (2) مجمع الشفاءحضانة مستشفى النصر(م)
2.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.2018
أحمد أیمن توفیق القرااسامھ وائل اسماعیل الھواريأحمد أیمن أحمد الھواريأحمد عبد الكریم  عطا اهللاأحمد مازن محمد سمورأحمد اسامھ  ابو غاليأحمد دیاب اسماعیل العليعبد اهللا رمضان مصطفى
أحمد محمد أحمد حمدانبالل نعیم مسعود المغنياسماعیل وائل اسماعیل الدیبابراھیم فایز اسماعیل الحلبيحسام موسى سعید المدھونعبدالرازق زیاده  صیامعبداهللا عبدالھادي محمد حمیدعبد اهللا كمال سعید جمعھ

ابراھیم ولید موسى السلوتمصعب نبیل محمود عمرالمعتز باهللا محمد سلیم بلبلاكرم محمد عبد القادر زھدخلیل عماد محمد ابو حجرعلي ھاني علي خضرسلیم عمر حسن نصارمحمود راتب أحمد ابو نوفل
بھاء یوسف محمد ابو علیاننادر اكرم ابراھیم حمادخلیل شفیق محمد مرادشادي وائل محمد اكتیععبد الكریم إبراھیم المحالويمؤمن نظمي أحمد حمادمحمد مدحت طالب الخطیبوسام انور عبداهللا محیسن
جمیل أحمد جمیل فارسیوسف نائل علي الخلیليعاصم مروان محمد الھسيمحمد حسام محمد النجارمحمد رأفت دیب الدعلیسمحمد ابراھیم  أبو ندانعمان نعیم خضر أبو وردةیوسف عرفات لطفي عوده
حسام یاسر محمود الرقبمحمد أسامة مھديعبد الباسط محمد  شملخمحمد ناصر علي العشيمحمد محمد جمیل صیاممحمود أحمد محمود الھوبيعبد الرحمن رزق محمد دیابمحمد منذر سلیمان ابو حلیمة

علي بسام سلیمان النجارعمرو ماھر ابراھیم الشاميولید محمد عبد أھلمرزوق وائل مرزوق الخورنزار اسامھ محمد ابو حویجأحمد سمیر محمد البليمحمود أبو شھال
محمد أیمن عبد الرحمن عوادھاني طالل عبداهللا العیلھیاسر جواد یاسر اقطیفانیوسف الخلیلي یوسف محمد خلیل ابو غاليعبداهللا أیمن طافش (حضانة فقط) 

أحمد العطارمحمود زكریا محمود منصوریوسف أحمد الخطیب (حضانة فقط)

أ. وائل عبد الهاديسأ. محمد الناجيأ. محمد الناجيأ. هاني الوحیديأ. فرج أبو الحصینأ. رمضان یونسأ. طارق األستاذ
حضانة - مجمع ناصرأطفال مستشفى الدرة (م)حضانة (2)- مجمع الشفاء عیادة الصفطاوي الوكالة جمعیاتجمعیاتجمعیاتعیادة جبالیا الحكومة 

30.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.2018
أحمد أیمن توفیق القرااسامھ وائل اسماعیل الھواريأحمد أیمن أحمد الھواريأحمد عبد الكریم عطا اهللاأحمد مازن محمد سمورأحمد اسامھ  ابو غاليأحمد دیاب اسماعیل العليعبد اهللا رمضان مصطفى
أحمد محمد أحمد حمدانبالل نعیم مسعود المغنياسماعیل وائل اسماعیل الدیبابراھیم فایز اسماعیل الحلبيحسام موسى سعید المدھونعبدالرازق زیاده  صیامعبداهللا عبدالھادي محمد حمیدعبد اهللا كمال سعید جمعھ

ابراھیم ولید موسى السلوتمصعب نبیل محمود عمرالمعتز باهللا محمد سلیم بلبلاكرم محمد عبد القادر زھدخلیل عماد محمد ابو حجرعلي ھاني علي خضرسلیم عمر حسن نصارمحمود راتب أحمد ابو نوفل
بھاء یوسف محمد ابو علیاننادر اكرم ابراھیم حمادخلیل شفیق محمد مرادشادي وائل محمد اكتیععبد الكریم إبراھیم  المحالويمؤمن نظمي أحمد حمادمحمد مدحت طالب الخطیبوسام انور عبداهللا محیسن
جمیل أحمد جمیل فارسیوسف نائل علي الخلیليعاصم مروان محمد الھسيمحمد حسام محمد النجارمحمد رأفت دیب الدعلیسمحمد ابراھیم  أبو ندانعمان نعیم خضر أبو وردةیوسف عرفات لطفي عوده
حسام یاسر محمود الرقبمحمد أسامة مھديعبد الباسط محمد شملخمحمد ناصر علي العشيمحمد محمد جمیل صیاممحمود أحمد محمود الھوبيعبد الرحمن رزق محمد دیابمحمد منذر سلیمان ابو حلیمة

علي بسام سلیمان النجارعمرو ماھر ابراھیم الشاميولید محمد عبد أھلمرزوق وائل مرزوق الخورنزار اسامھ محمد ابو حویجأحمد سمیر محمد البليمحمود أبو شھال
محمد أیمن عبد الرحمن عوادھاني طالل عبداهللا العیلھیاسر جواد یاسر اقطیفانیوسف الخلیلي یوسف محمد خلیل ابو غالي

أحمد العطارمحمود زكریا محمود منصورمحمد فیاض أطفال 

أ. فرج أبو الحصینأ. عامر فروخأ. رمضان یونسأ. هاني الوحیديأ. محمد الناجيأ. محمد الناجيأ. محمد الناجيأ. خالد عودة
جمعیاتجمعیاتعیادة الصبرة الوكالة حضانة مجمع الشفاءحضانة مستشفى النصرعیادة خانیونس الوكالة عیادة شهداء جبالیا الحكومة جمعیات

27.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.2018

أحمد أیمن توفیق القرااسامھ وائل اسماعیل الھواريأحمد أیمن أحمد الھواريأحمد عبد الكریم  عطا اهللاأحمد مازن محمد سمورأحمد اسامھ ابو غاليأحمد دیاب اسماعیل العليعبد اهللا رمضان مصطفى
أحمد محمد أحمد حمدانبالل نعیم مسعود المغنياسماعیل وائل اسماعیل الدیبابراھیم فایز اسماعیل الحلبيحسام موسى سعید المدھونعبدالرازق زیاده صیامعبداهللا عبدالھادي محمد حمیدعبد اهللا كمال سعید جمعھ

ابراھیم ولید موسى السلوتمصعب نبیل محمود عمرالمعتز باهللا محمد سلیم بلبلاكرم محمد عبد القادر زھدخلیل عماد محمد ابو حجرعلي ھاني علي خضرمحمد مدحت طالب الخطیبمحمود راتب أحمد ابو نوفل
بھاء یوسف محمد ابو علیاننادر اكرم ابراھیم حمادخلیل شفیق محمد مرادشادي وائل محمد اكتیععبد الكریم إبراھیم المحالويمؤمن نظمي أحمد حمادنعمان نعیم خضر أبو وردةوسام انور عبداهللا محیسن
جمیل أحمد جمیل فارسیوسف نائل علي الخلیليعاصم مروان محمد الھسيمحمد حسام محمد النجارمحمد رأفت دیب الدعلیسمحمد ابراھیم  أبو نداعبد الرحمن رزق محمد دیابیوسف عرفات لطفي عوده
حسام یاسر محمود الرقبمحمد أسامة مھديعبد الباسط محمد  شملخمحمد ناصر علي العشيمحمد محمد جمیل صیاممحمود أحمد محمود الھوبيأحمد سمیر محمد البليمحمد منذر سلیمان ابو حلیمة

علي بسام سلیمان النجارعمرو ماھر ابراھیم الشاميولید محمد عبد أھلمرزوق وائل مرزوق الخورنزار اسامھ محمد ابو حویجسلیم عمر حسن نصارمحمود أبو شھال
محمد أیمن عبد الرحمن عوادھاني طالل عبداهللا العیلھیاسر جواد یاسر اقطیفانیوسف الخلیلي یوسف محمد خلیل ابو غالي

أحمد العطارمحمود زكریا محمود منصور

أ. محمد الناجيأ. محمد الناجيسأ. رمضان یونسأ. طارق األستاذأ. دعاء عویضةأ. خالد عودةأ. محمد الناجي

جدول طالب المستوى الرابع یومي الثالثاء واألربعاء - الفصل األول 2019/2018جدول طالب المستوى الرابع یومي الثالثاء واألربعاء - الفصل األول 2019/2018



جمعیاتحضانة مستشفى األقصى (م)جمعیات
2.10-24.10.20182.10-24.10.20182.10-24.10.2018

بالل محمد فریج النویريأحمد اسامھ أحمد ابو شعیرهأحمد عبداهللا عبد ربھ السمیري
خالد ھشام عیاده قویدرجھاد جالل ابراھیم السماكإیھاب جمیل  ابو علیان
صالح ابراھیم صالح ابو جیابفوزي ایاد فوزي محمدحماده سامي  ابو ھاشم

عبد الرحمن محمد  ابو غزهمحمود أحمد محمود المغاريعلي سعداهللا أحمد االسطل
عبد الواحد ھالل جوھر جوھرمعتصم محمد رجب مغاريعماد اسامھ علي الرقب

فایز جمال محمود مھديیعقوب یوسف أحمد المقادمھمحمد نافذ مصطفى شھوان
طارق عبد الرحیم البھنساويابراھیم عبداهللا شحادة افتیحھمحمود فتحي محمود صبح
مصطفى مروان محمود سمرهمحمد كمال  ابو شملھمحمود محمد محمود البالص

أ. محمد الناجيأ. إیاد أبو شمهأ. محمد الناجي
حضانة مستشفى األقصىجمعیاتمركز شهداء خانیونس الحكومي

30.10-21.11.201830.10-21.11.201830.10-21.11.2018
بالل محمد فریج النویريأحمد اسامھ أحمد ابو شعیرهأحمد عبداهللا عبد ربھ السمیري

خالد ھشام عیاده قویدرجھاد جالل ابراھیم السماكإیھاب جمیل  ابو علیان
صالح ابراھیم صالح ابو جیابفوزي ایاد فوزي محمدحماده سامي  ابو ھاشم

عبد الرحمن محمد ابو غزهمحمود أحمد محمود المغاريعلي سعداهللا أحمد االسطل
عبد الواحد ھالل جوھر جوھرمعتصم محمد رجب مغاريعماد اسامھ علي الرقب

فایز جمال محمود مھديیعقوب یوسف أحمد المقادمھمحمد نافذ مصطفى شھوان
طارق عبد الرحیم  البھنساويابراھیم عبداهللا شحادة افتیحھمحمود فتحي محمود صبح
مصطفى مروان محمود سمرهمحمد كمال عبد الفتاح ابو شملھمحمود محمد محمود البالص

أ. إیاد أبو شمهأ. محمد الناجيأ. وائل عبد الهادي
عیادة دیر البلح الحكومیة عیادة النصیرات الوكالة حضانة مستشفى ناصر

27.11-19.12.201827.11-19.12.201827.11-19.12.2018

بالل محمد فریج النویريأحمد اسامھ أحمد ابو شعیرهأحمد عبداهللا عبد ربھ السمیري
خالد ھشام عیاده قویدرجھاد جالل ابراھیم السماكإیھاب جمیل  ابو علیان
صالح ابراھیم صالح ابو جیابفوزي ایاد فوزي محمدحماده سامي ابو ھاشم

عبد الرحمن محمد  ابو غزهمحمود أحمد محمود المغاريعلي سعداهللا أحمد االسطل
عبد الواحد ھالل جوھر جوھرمعتصم محمد رجب مغاريعماد اسامھ علي الرقب

فایز جمال محمود مھديیعقوب یوسف أحمد المقادمھمحمد نافذ مصطفى شھوان
طارق عبد الرحیم  البھنساويابراھیم عبداهللا شحادة افتیحھمحمود فتحي محمود صبح
مصطفى مروان محمود سمرهمحمد كمال عبد الفتاح ابو شملھمحمود محمد محمود البالص

أ. وائل عبد الهاديأ. أسامة عمادأ. فرج أبو الحصین
عبد الرحمن محمد محمود روبي

جدول طالب المستوى الرابع یومي الثالثاء واألربعاء - الفصل األول 2019/2018


